
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

W 2012 ROKU 

 

 

Wieloletni program współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

lata 2011 – 2014 został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Zławies Wielka  Nr VIII/37/2011 

z dnia 24 sierpnia 2011 r.  

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w terminie do 

30 kwietnia wójt gminy przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni. 

W wieloletnim programie współpracy z organizacjami pozarządowymi określono obszary 

i zasady oraz formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, a także następujące 

wskaźniki oceny jego realizacji: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego; 

4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy; 

5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn 

zależnych od organizacji, 

6) beneficjenci zrealizowanych zadań; 

7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach; 

8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje; 

9) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje. 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostało 

sporządzone w oparciu o wymienione wyżej wskaźniki oceny. 

 

Ad. 1 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 

 

W roku 2012 ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert, dotyczące realizacji zadań 

publicznych z zakresu: 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- wypoczynku dzieci i młodzieży. 
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Ad. 2  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 

. 

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – złożono 6 ofert, w tym 2 odrzucone 

z powodu braków formalnych, 

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – złożona została 

1 oferta, która została odrzucona ze względu na brak osobowości prawnej oferenta, 

- w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży –  złożono 1 ofertę. 

 

Ad. 3 Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego 

  W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zawarto 5 umów, w tym: 

-  4 umowy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W 

ramach tych umów realizowano zadania pn.: 

1. „Udział w rozgrywkach piłkarskich B-klasy, Trapmkarzy, Junior Młodszy, Kobiety III 

liga, Rozgrywki piłki siatkowej i halowej, Tenis stołowy, Rajdy rowerowe”, 

2. „Organizacja halowych turniejów w piłce nożnej dla dzieci”, 

3. „Zakup strojów sportowych dla zawodników UKS Trójka Górsk”.  

Zadanie pn. „Przewóz zawodników UKS Trójka Górsk na zawody sportowe” nie zostało 

zrealizowane z powodu odstąpienia od umowy, 

 

- 1 umowa na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży – zadanie pn. 

„Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś Wielka” 

 

 

Ad. 4 Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy 

W roku 2012 nie zawierano umów w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty realizacji 

zadania publicznego poza konkursem.  

 

Ad. 5 Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn 

zależnych od organizacji 

W roku 2012 odstąpiono od realizacji 1 umowy, zawartej z UKS „Trójka” Górsk. 

Powodem odstąpienia od umowy na realizację zadania pn. „Przewóz zawodników UKS 

Trójka Górsk na zwody sportowe” było niezakwalifikowanie się zawodników UKS do 

zawodów wyższego szczebla, co wiązało się brakiem konieczności korzystania z usług 

transportowych. 
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Ad. 6 Beneficjenci zrealizowanych zadań 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

realizowane przez UKS „Trójka” Górsk 

- zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” Górsk- zakup strojów piłkarskich, 

- 130 uczestników turniejów w piłce nożnej dla dzieci, 

realizowane przez GZ LZS: 

- 120 zawodników uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich 

- ok. 200 osób w turniejach piłki siatkowej i halowej, 

- 50 osób w Grand Prix tenisa stołowego 

- 100 osób w gminnej lidze 6 piłkarskich 

- 200 osób w rajdach rowerowych  

 

Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży: 

- 20 uczestników 6-dniowego wyjazdu do Jantaru 

 

Ad. 7 Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach 

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 

przekazano dotacje w łącznej wysokości 35 670,- zł, z tego na realizację zadania pn.: 

1 Udział w rozgrywkach piłkarskich B-klasy, Trapmkarzy, Junior Młodszy, Kobiety III liga, 

Rozgrywki piłki siatkowej i halowej, Tenis stołowy, Rajdy rowerowe” – 29 000,- zł 

dotacji przyznanej, z tego wykorzystano 28 596,51 zł 

2 „Organizacja halowych turniejów w piłce nożnej dla dzieci” – 500,- zł dotacji przyznanej, 

z tego wykorzystano 365,05 zł 

3 Przewóz zawodników UKS Trójka Górsk na zawody sportowe – 3 870,- zł, dotacji 

przyznanej, dotacja nie została wykorzystana w związku z odstąpieniem od realizacji 

umowy, 

4 Zakup strojów sportowych dla zawodników UKS Trójka Górsk -  2 300,- zł dotacji 

przyznanej, z tego wykorzystano 2 300,- zł.  

 

Na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Aktywny wypoczynek 

dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś Wielka” -  10 000,- zł, z tego wykorzystano – 10 000,- zł 

 

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do urzędu gminy. 

 

Ad. 8. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje 

W roku 2012 organizacje nie składały ofert wspólnych. 
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Ad. 9. Liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje 

 

 W roku ubiegłym żaden projekt aktu normatywnego nie był konsultowany przez 

organizacje pozarządowe. 

 

Inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Poza współpracą, wynikającą z realizowanych umów, Gmina wspierała działalność 

organizacji pozarządowych, zarówno w formie finansowej jak i pozafinansowej. 

Wspieranie to odbywało się głównie poprzez: 

 udostępnianie pomieszczeń na prowadzenie działalności statutowej następującym 

organizacjom: KGW, Stowarzyszenie Promyk Nadziei, Klub Honorowych Dawców Krwi, 

Koło Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek 

Wędkarski, Ochotnicze Straże Pożarne, 

 udostępnianie /bezpłatne lub częściowo odpłatne/ autobusów szkolnych na wycieczki i 

inne wyjazdy związane z działalnością organizacji:  

- GZ LZS – 12 wyjazdów, z tego 6 wyjazdów /902 km/ z obciążeniem 2,- zł za 1 km i 6 

wyjazdów /800 km/ z obciążeniem 3,50 zł za 1 km, 

- Grupa Wsparcia Start – wyjazd do Lichenia – bezpłatnie /296 km/ 

- Szczep Błękitna Jedynka w Górsku – przewóz uczestników kolonii letnich /466 km/ - 

odpłatność 1,- zł za 1 km, wyjazd do warszawy /490 km/ - bezpłatnie, 

- Klub Honorowych Dawców Krwi – wyjazdy do Warszawy i Lichenia – bezpłatnie, 

łączna ilość kilometrów – 705, 

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Kolo Gminne – 2 

wyjazdy bezpłatne do: Lichenia i Sopotu /łącznie 820 km/, 

- Koła Gospodyń Wiejskich:    

1)  w Czarnym Błocie – wyjazd do Sopotu i Obór /648 km/ - bezpłatnie, 

2)  w Złejwsi Wielkiej – wyjazd do Św. Lipki /596 km/ - odpłatność 1,- zł za 1 

km, wyjazd do Minikowa /100 km / – bezpłatnie, 

3)  w Rzęczkowie – wyjazd do Sopotu /442 km/ odpłatność 570,- zł, wyjazd do   

 Myślęcinka /104 km/- bezpłatnie, 

4)  w Złejwsi Małej – wyjazd do Częstochowy /680 km/ - bezpłatny. 

- Ochotnicze Straże Pożarne:  

1. w Łążynie – wyjazd do Torunia /61 km/  - bezpłatnie  

2. w Starym Toruniu– bezpłatny wyjazd do Czernikowa /110 km/. 
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 dofinansowanie organizacji festynów, zawodów, okolicznościowych spotkań, zlotów 

itp.: 

- Klub Honorowych Dawców Krwi – kwota dofinansowania – 6 691,27 zł, 

przeznaczona na: zorganizowanie zabawy, pikniku rodzinnego, konsumpcja dla osób 

oddających krew w Centrum Zdrowia Dziecka,  

- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – 1500,- zł na zakup pucharów na 

zakończenie sezonu lotowego, 

- Polski Związek Wędkarski Działkowiec w Górsku – 800,- zł na organizację festynu z 

okazji Dnia Dziecka, 

- Koło Gminne Polskiego Związku Wędkarskiego – 4 698,92 zł na organizację 

zawodów wędkarskich, 

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Toruniu – 299,87 zł na zakup 

pucharów na rajd rowerowy, 

- Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych – 2 984,62 zł na 

organizację zlotów turystycznych dla szkół, 

- Koła Gospodyń Wiejskich:  

- w Zaroślu Cienkim – 149,15 zł – na organizacje ogniska,  

- w Rzęczkowie – 801,03 zł na organizację festynu rodzinnego,  

- w Łążynie – 829,42 zł na organizację festynu,  

- w Złejwsi Małej – 1 500,- zł na organizację jubileuszu powstania koła,  

- w Siemoniu – 1 066,58 zł na organizację festynu,  

- w Skłudzewie – 374,85 zł na organizację festynu,  

- LZS Pędzewo – 1 239,- zł na organizację VI edycji Turnieju Piłki Siatkowej 

Zaprzyjaźnionych Gmin im. Wiesława Jóźwickiego  

 

LGD „Podgrodzie Toruńskie” a Gmina Zławieś Wielka 

Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie to Stowarzyszenie, które zostało 

powołane w styczniu 2006 roku z inicjatyw władz samorządowych, organizacji 

pozarządowych oraz mieszkańców trzech podtoruńskich gmin: Zławieś Wielka, Wielka 

Nieszawka i Lubicz. 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie mieści się w 

budynku Świetlicy Integracyjnej w Złejwsi Wielkiej, przy ul. Słonecznej 28 pok. 11. 

Wyposażenie biura pochodzi ze środków zdobytych w ramach "Funkcjonowania Lokalnej 
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Grupy Działania". Łącze internetowe skonfigurowane z siecią bezprzewodową zostało 

udostępnione przez Gminę Zławieś Wielka. 

W 2012 roku Gmina Zławieś Wielka złożyła, za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania "Podgrodzie Toruńskie", 4 wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu 

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania 

pomocy dla działania "Małe Projekty". 

W wyniku naboru dnia 5 grudnia 2012 r. Gmina podpisała 3 umowy na dofinansowanie 

następujących projektów: 

- "Budowa obiektów rekreacyjnych - toru do jazdy na rolkach i placu zabaw w 

miejscowości Zławieś Wielka" - kwota dofinansowania - 25 000,00 zł 

- "Budowa obiektu rekreacyjnego - placu zabaw w miejscowości Zarośle Cienkie"- kwota 

dofinansowania 11 780,37 zł 

- "Zakup tablic informacyjno - turystycznych wraz z wydaniem mapy turystycznej Gminy 

Zławieś Wielka" - kwota dofinansowania 18 529,36 zł. Tablice informacyjno - 

turystyczne zamieszczone będą w następujących miejscowościach: Zławieś Wielka /2 

szt./, Zławieś Mała, Czarnowo, Górsk, Czarne Błoto, Stary Toruń /2 szt./, Rozgarty i 

Rzęczkowo 

Obecnie trwa realizacja  ww. projektów. 

 

 

Sporządziła: Grażyna Krystosiak 

Zławieś Wielka, 23 kwietnia 2013 r.. 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone 

w oparciu o informacje uzyskane  

od pracowników urzędu gminy oraz biura LGD 


